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Розацеа — поширене, але маловивчене 
захворювання шкіри обличчя, яке, за оцінками, 
вражає понад 16 мільйонів американців. Це хронічне 
захворювання, що піддається лікуванню, і в першу 
чергу вражає центральну частину обличчя. Часто 
характеризується спалахами та ремісіями. 

Хоча розацеа може розвиватися багатьма способами 
і в будь-якому віці, опитування пацієнтів показують, 
що зазвичай вона починається після 30 років у 
вигляді почервонінь на щоках, носі, підборідді або 
лобі, які можуть з’являтися і зникати. 

Дослідження показали, що з часом почервоніння 
стають більш рум’яними і стійкими, а у людей  
також можуть з’являтися видимі кровоносні судини. 
Якщо розацеа не лікувати, у пацієнтів часто 
розвиваються запальні горбки та висипання, а у 
важких випадках – особливо у чоловіків – ніс може 
опухнути (на ньому можуть з’явитися підвищення 
через зайву тканину). 

У 50 відсотків пацієнтів також уражаються очі 
(характерні симптоми: подразнення, 
сльозоточивість). Незважаючи на те, що розацеа 
може вражати всі верстви населення і всі типи 
шкіри, до групи найбільшого ризику належать люди 
зі світлою шкірою, які схильні до легкого 
почервоніння. Розлад частіше діагностується у 
жінок, але, як правило, важчий у чоловіків. Є також 
докази того, що розацеа може мати тенденцію 
передаватися генетично і бути особливо поширеною 
у людей північно- або східноєвропейського 
походження. 

У опитуваннях, проведених Національним 
товариством розацеа (NRS), майже 90 відсотків 
пацієнтів з розацеа сказали, що цей стан знизив їхню 
впевненість у собі та самооцінку, а 41 відсоток 
повідомили, що через це вони уникали публічних 
контактів або скасовували соціальні заходи.

ОБЛИЧЧЯ 
РОЗАЦЕА

ЩО ТАКЕ 
РОЗАЦЕА?

Почервоніння

Потовщення шкіри

Вузлуваті висипання
та горбки

Подразнення очей 

Хоча медичні експерти визначили 
найпоширеніші ознаки і симптоми розацеа, 
вони можуть проявлятися в різних 
комбінаціях у окремих пацієнтів. 
Ознаки та симптоми можуть з’являтися і 
зникати залежно від лікування та інших 
факторів. Без медичної допомоги кожен 
окремий симптом чи ознака можуть мати 
тенденцію прогресувати від легкого до 
помірного, а згодом до важкого.

Перманентне 
почервоніння та можливі 
видимі кровоносні 
судини.  

Збільшення тканини на 
шкірі, особливо навколо 
носа. 

Перманентне 
почервоніння шкіри з 
висипаннями і горбками. 

Поява сльозоточивості, 
роздратування, печіння 
або поколювання.
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Розацеа у одного пацієнта може істотно 
відрізнятися від стану іншого, і в більшості 
випадків з’являються лише деякі, а не всі 
потенційні ознаки та симптоми захворювання. За 
даними консенсусного комітету та комісії  з 28 
медичних експертів зі всього світу, для 
встановлення діагнозу потрібна принаймні 1 
діагностична ознака або 2 основні ознаки розацеа.

Різні вторинні ознаки та симптоми також можуть 
свідчити про захворювання, але вони не є 

діагностичними*

Діагностичні ознаки розацеа
• Постійне почервоніння
• Потовщення шкіри

Основні ознаки розацеа 

• Почервоніння
• Горбки та висипання
• Видимі кровоносні судини
• Подразнення очей

Вторинні ознаки та симптоми
• Печіння
• Поколювання
• Набряк
• Сухість

* Gallo RL, Granstein R, Kang S та ін. Стандартна 
класифікація та патофізіологія розацеа: оновлення 
2017 року експертним комітетом Національного 
суспільства розацеа. J Am Acad Dermatol 2018; 
78:148-155.

Серед тих, хто страждає від гострої розацеа, майже 
88% сказали, що захворювання негативно вплинуло 
на їхні професійну діяльність, а майже 51% сказали, 
що вони навіть втратили роботу через свій стан. 
Хороша новина полягає в тому, що понад 70 
відсотків повідомили, що медичне лікування 
покращило їх емоційне та соціальне самопочуття. 

Хоча причина розацеа невідома, а ліків для її 
лікування немає, знання про ознаки та симптоми 
розацеа просунулися до того, що їх можна 
ефективно контролювати за допомогою 
медикаментозної терапії та зміни способу життя. 
Людям, які підозрюють, що у них може бути 
розацеа, рекомендують звернутися до дерматолога 
або іншого кваліфікованого лікаря для діагностики 
та відповідного лікування, перш ніж розлад стане  
серйозним і нав’язливим у повсякденному житті.

ЯК ВСТАНОВИТИ 
ДІАГНОЗ?

ТИПОВІ ОБЛАСТИ СИМПТОМІВ РОЗАЦЕА

Опитування показують, що жінки частіше відчувають ознаки 
та симптоми на щоках і підборідді, тоді як чоловіки частіше 
мають почервоніння та набряк носа.
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• Видимі кровоносні судини
У багатьох людей з розацеа помітні дрібні 
кровоносні судини, які називаються 
телеангіектазією (стають видимими на щоках, 
переніссі та інших областях центральної 
частини обличчя).

• Подразнення очей
Стан, при якому у пацієнтів можуть сльозитися або 
наливатися кров’ю очі, відомий як 
офтальморозацеа. При цьому повіки також можуть 
почервоніти та набрякнути, а ячмені залишаються 
звичайними. Навколо повік або вій можуть 
накопичуватися скоринки та лусочки, і пацієнти 
можуть помітити видимі кровоносні судини 
навколо країв повік. Без медичної допомоги важкі 
випадки можуть призвести до пошкодження 
рогівки і втрати гостроти зору.

Вторинні ознаки та симптоми

Вони можуть проявлятися разом із однією або 
кількома діагностичними або основними ознаками.

• Печіння або поколювання

На обличчі часто може виникати відчуття 
печіння, свербіння або стягнутості.

• Набряк

Набряк обличчя, відомий як едема, може бути в 
комплексі з іншими ознаками розацеа або 
виникати самостійно. Підняті червоні плями, 
відомі як бляшки, можуть розвиватися без змін 
для інших частин шкіри.

• Сухість
Центральна частина шкіри обличчя може бути 
грубою і лущитися, незважаючи на те, що деякі 
пацієнти скаржаться на жирну шкіру. 

Наявність будь-якої з цих ознак є причиною для 
встановлення діагнозу розацеа.

• Постійне почервоніння
Постійне почервоніння обличчя є найбільш 
поширеною індивідуальною ознакою розацеа і 
може нагадувати рум'янець або сонячний опік, 
який не зникає.

• Потовщення шкіри
Шкіра може потовщуватися та збільшуватися від 
надлишку тканин, найчастіше на носі (відома як 
ринофіма). Цей стан зустрічається рідше, але може 
призвести до спотворення обличчя та 
неправильного носового повітряного потоку. 

Основні ознаки розацеа 

Наявність принаймні двох з цих ознак є причиною 
для встановлення діагнозу розацеа.

• Відчуття тепла 

Багато людей з розацеа мають в анамнезі часті 
почервоніння або поодинокі почервоніння. Таке 
почервоніння обличчя може супроводжуватися 
відчуттям тепла або печіння, яке приходить і 
зникає, і часто є ранньою ознакою розладу.

• Горбки та висипання

Часто можуть з’являтися невеликі папули або 
пустули (можуть нагадувати акне, але при цьому 
чорні комедони відсутні), а також може виникнути 
печіння або пощипування.

ДІАГНОСТИЧНІ 
ОЗНАКИ 
РОЗАЦЕА
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Оскільки ознаки розацеа 
можуть відрізнятися у 
кожного пацієнта, лікування 
має підбиратися лікарем 
індивідуально. Для лікування 
різних ознак і симптомів, 
пов’язаних із розладом, можна 
використовувати ряд 
пероральних та місцевих 

препаратів. Лікарі можуть призначати 
медикаментозну терапію спеціально для контролю 
почервоніння. Для терапії горбків та висипань 
використовують пероральне та місцеве лікування 
для виведення пацієнта з гострого стану, з 
подальшим тривалим використанням лише 
протизапальної терапії для підтримки ремісії. 
Специфічні препарати для лікування розацеа зараз 
доступні в різних рецептурах, які можна підібрати 
під кожного пацієнта. При необхідності можна 
використовувати лазери, джерела інтенсивного 
імпульсного світла або інші медичні та хірургічні 
пристрої для видалення видимих   кровоносних 
судин або виправлення деформації носа. Розацеа 
очей можна лікувати протизапальними препаратами 
та іншими методами лікування. Пацієнтам також 
можуть знадобитися рекомендації окуліста.

Догляд за шкірою 

Пацієнти повинні проконсультуватися зі своїм 
лікарем, щоб переконатися, що їхній режим 
догляду за шкірою сумісний із розацеа, оскільки 
м’який догляд може допомогти заспокоїти шкіру. 
Пацієнтам рекомендується очищати обличчя 
м’яким і неабразивним очищувальним засобом, 
потім змити теплою водою і витерти обличчя 
м’яким товстим бавовняним рушником. Пацієнтам 
не рекомендовано терти шкіру чи використовувати 
грубу мочалку.

Хоча причина розацеа залишається невідомою, в 
даний час дослідники визначили основні елементи 
процесу захворювання, які можуть призвести до 
значного прогресу в його лікуванні.

Недавні дослідження показали, що почервоніння 
обличчя, ймовірно, є початком запального 
континууму, ініційованого поєднанням нервово-
судинної дерегуляції та вродженої імунної системи. 
Роль вродженої імунної системи при розацеа була в 
центрі новаторських досліджень, фінансованих NRS, 
включаючи виявлення порушень ключових 
мікробіологічних компонентів, відомих як 
кателіцидини. Подальші дослідження показали, що 
помітне збільшення тучних клітин, розташованих на 
межі між нервовою системою та судинною системою, 
є загальною ланкою в усіх основних проявах розладу. 

Крім факторів нервово-судинної системи та імунної 
системи, наявність мікроскопічного кліща під назвою 
Demodex folliculorum розглядається як потенційна 
причина розацеа. Цей кліщ є звичайним мешканцем 
шкіри людини, але було виявлено, що його значно 
більше на шкірі обличчя пацієнтів з розацеа. 
Дослідники також виявили, що два генетичні варіанти 
людського геному можуть бути пов’язані з розладом. 

Інші недавні дослідження виявили зв’язок між 
розацеа та підвищеним ризиком розвитку зростаючої 
кількості потенційно серйозних системних 
захворювань, що дає зробити висновок, що розацеа 
може бути наслідком системного запалення. Хоча 
причинно-наслідкові зв’язки не встановлені, вони 
включали серцево-судинні захворювання, шлунково-
кишкові захворювання, неврологічні та аутоімунні 
з 6ахворювання та деякі види раку.

ЯКІ ПРИЧИНИ 
РОЗАЦЕА?

ТЕРАПІЯ 
РОЗАЦЕА?
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Пацієнтам рекомендовано застосовувати засоби для 
догляду, які не подразнюють шкіру, та захищають 
шкіру від впливу сонця за допомогою 
сонцезахисного крему, який забезпечує захист від 
UVA/ UVB з SPF 30 або вище. Пацієнтам із 
чутливою   шкірою рекомендовано використовувати 
засоби із м’яким не агресивним складом, а також 
нехімічні (мінеральні) сонцезахисні засоби, які 
містять діоксид цинку або титану. Пацієнтам з 
розацеа слід уникати будь-яких засобів по догляду за 
шкірою, які печуть, подразнюють або викликають 
додаткове почервоніння.

Косметичні засоби можна використовувати, щоб 
приховати наслідки розацеа. Для боротьби із 
почервонінням можна використовувати косметику із 
зеленим пігментом або тональну основу з зеленим 
відтінком. Після цього можна нанести тональний 
крем з природними жовтими тонами, уникаючи 
рожевих або помаранчевих тонів.

Управління стилем життя

На додаток до тривалої медикаментозної терапії, 
пацієнти з розацеа можуть підвищити свої шанси на 
підтримання ремісії, якщо будуть уникати факторів, 
часто пов’язаних із почервонінням, які можуть 
викликати спалахи або погіршити їхні індивідуальні 
стани. Однак визначення цих факторів є 
індивідуальним процесом, тому те, що викликає 
спалах у однієї людини, може не впливати на іншу.

Щоб допомогти ідентифікувати особисті тригерні 
фактори, пацієнтам з розацеа рекомендується вести 
щоденник  та відстежувати що саме викликало у 
них загострення. 

Для того щоб безкоштовно отримати буклет 
«Щоденник розацеа» та інші матеріали, напишіть в 
компанію Complete SPA LLC (ТОВ Компліт СПА) 
на електрону пошту info@ndvua.com або 
зателефонуйте +38-050-159-38-40. Інформація 
також доступна на веб-сайті www.completespa.biz 

НАЙПОШИРЕНІШІ 
ТРИГЕРИ

Хоча список потенційних тригерів розацеа у 
різних людей може бути нескінченним, 
опитування 1066 пацієнтів з розацеа 
показало, що загальні фактори включають 
наступне:

81%    Вплив сонця

79%    Емоційний стрес

75%    Спекотна погода

57%     Вітер

56%     Важкі фізичні навантаження

52%     Вживання алкоголю

51%     Гарячі ванни

46%     Холодна погода

45%     Гостра їжа

44%     Вологість повітря

41%

41%

Тепло всередині приміщень

Певні косметичні засоби

36%

25%

15%

15%

13%

10%

9%

8%

Підігріті напої 

Лікарські засоби 

Стан медичного здоров'я 

Певні фрукти

  Мариновані м'ясні продукти 

 Деякі овочі 

Молочні продукти

Агресивні інгредієнти в косметиці



Цей буклет заснований на стандартній 
класифікації та патофізіології розацеа, 

розробленій консенсусним комітетом та 
оглядовою групою з 28 експертів з розацеа з усього 
світу, та опублікований в Журналі Американської 

академії дерматології.

Для отримання додаткової інформації 
відвідайте наш веб-сайт www.completespa.biz 

або зверніться до
Complete SPA LLC (ТОВ Компліт СПА) за 
телефоном +38-050-158-39-40 або напишіть 

на електрону пошту: info@ndvua.com.

Права на переклад українською мовою та 
дистриб'юцію серед спеціалістів естетичної 
медицини України офіційно надані National 

Rosacea Society компанії Complete SPA 
LLC (ТОВ Компліт СПА).




